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معلومات صندوق االستثمار
اسم الصندوق
صندوق صائب للطروحات األولية السعودية

أهداف الصندوق

صنــدوق صائــب للطروحــات األوليــة الســعودية هــو صنــدوق إســتثمار مفتــوح يهــدف إلــى تنميــة رأس
المــال مــن خــال اســتثمار أمــوال الصنــدوق فــي أســهم الطروحــات األوليــة وأســهم حقــوق األولويــة
للشــركات الســعودية وكذلــك األســهم الســعودية المدرجــة حديثـ ًـا التــي لــم يمضــي علــى ادراجهــا ثــاث
ســنوات فــي الســوق واســتثمار الســيولة النقديــة فــي صناديــق و أدوات أســواق النقــد .كمــا أن الصنــدوق
لــن يــوزع أيــة أربــاح علــى مالكــي الوحــدات بــل ســيعاد اســتثمارها فــي الصنــدوق ممــا ســينعكس علــى
ســعر وحــدة الصنــدوق.

اهداف وسياسات اإلستثمار وممارساته

ً
متركــزا فــي أســهم الطروحــات األوليــة وأســهم حقــوق األولويــة للشــركات
1 .1ســيكون االســتثمار
الســعودية.
ً
متركــزا فــي أســهم الطروحــات األوليــة وأســهم حقــوق األولويــة للشــركات
2 .2االســتثمار ســيكون
الســعودية وكذلــك األســهم الســعودية المدرجــة حديثـ ًـا التــي لــم يمضــي علــى ادراجهــا ثالث ســنوات
فــي الســوق.
3 .3ســتتم إدارة الصنــدوق باتبــاع أســلوب اإلدارة النشــطة بغــرض تحقيــق األهــداف االســتثمارية
الموضوعــة للصنــدوق ،وســيتم تنويــع اســتثمارات الصنــدوق مــن خــال االســتثمار فــي االســهم
المدرجــة فــي ســوق االســهم الســعودي .وتتــم عمليــة تنويــع اإلســتثمارات وإختيارهــا باإلعتمــاد
علــى التحليــل األساســي األقتصــادي للشــركات المدرجــة والتــي يتــم فيهــا التركيــز علــى جاذبيــة
األســعار وذلــك تبعـ ًـا لتقييماتهــا مــن قبــل ادارة االبحــاث ،المبنيــة علــى خططهــا اإلســتراتيجية وأداءهــا
المســتقبلي .ان الحــد األعلــى إلســتثمار الصنــدوق فــي اإلصــدارت األولیــة وأســهم حقــوق األولویــة
و الشــركات المدرجــة حدیثـ ًـا فــي الســوق الســعودي هــي  100%مــن صافــي قیمــة أصــول الصنــدوق،
حیــث مــن الممكــن أن یتــم تركیــز كامــل نســبة اإلســتثمارت فــي الطروحــات األولیــة وحقــوق األولویــة
و الشــركات المدرجــة فــي ســوق األســهم الســعودي حدیثـ ًـا التــي لــم يمضــي علــى ادراجهــا ثــاث
ســنوات فــي الســوق .وســيتم تحديــث المجــال االســتثماري للصنــدوق كل ثالثــة شــهور.
يجــوز للصنــدوق أن يقتــرض ألغــراض االســتثمار بحــد أقصــى  10%مــن صافــي قيمــة أصولــه بعــد أخــذ
موافقــة مجلــس ادارة الصنــدوق ،وســيتحمل الصنــدوق تكاليــف االقتــراض.
4 .4يسمح للصندوق االستثمار في األصول التالية :

•أســهم الطروحــات األوليــة وأســهم حقــوق األولويــة للشــركات الســعودية و كذلــك األســهم
ً
حديثــا التــي لــم يمضــي علــى ادراجهــا ثــاث ســنوات فــي الســوق.
الســعودية المدرجــة

•أدوات أســواق النقــد المصــدرة مــن جهــات ســعودية و خليجيــة والتــي تخضــغ إلــى اشــراف مؤسســة
النقــد العربــي الســعودي و البنــوك المركزيــة الخليجيــة حيــث ســيتم اختيــار تلــك الجهــات المصــدرة
ألدوات أســواق النقــد بنـ ً
ـاءا علــى التصنيــف االئتمانــي بدرجــة إســتثمارية.
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•وحــدات صناديــق أســواق النقــد ،المرابحــات والمتاجــرة بالســلع المــدارة مــن قبــل مديــر الصنــدوق أو أي
مديــر آخــر والمطروحــة وحداتهــا طرحـ ًـا عامـ ًـا ومرخصــة مــن قبــل الهيئــة والتــي تقــوم بشــكل رئيســي

باالســتثمار فــي أســواق النقــد.

ً
بنــاءا علــى أعلــى عائــد متوقــع «حســب االســتراتيجية
•ســيتم اختيــار وتفضيــل اإلســتثمارات أعــاه
المذكــورة فــي البنــد  3مــن هــذه المــادة» متوفــر فــي ذلــك الوقــت والــذي يقابلــه أقــل مســتوى
مخاطــر ممكــن.

ً
ً
عاما ومرخصة من قبل الهيئة.
طرحا
•وحدات صناديق الطروحات األولية المطروحة وحداتها
العملة

الحد األعلى

الحد األدنى

المنطقة الجغرافية

نوع االستثمار
أدوات أسواق النقد

ريال سعودي

50%

0%

السوق الخليجي
والسعودي

اإلصدارت األولیة وأسهم حقوق األولویة و
الشركات المدرجة

ريال سعودي

100%

50%

السوق السعودي

صناديق أسواق النقد ،المرابحات والمتاجرة
بالسلع والطروحات األولية

ريال سعودي

50%

0%

السوق الخليجي
والسعودي

•ال توجــد قيــود أخــرى علــى نــوع األوراق الماليــة التــي يمكــن للصنــدوق االســتثمار فيهــا غيــر التــي تــم
ذكرهــا فــي هــذه الشــروط واألحــكام.

•يجــوز للصنــدوق أن يقتــرض لتغطيــة طلبــات اإلســترداد بحــد أقصــى  10%مــن صافــي قيمــة أصولــه
بعــد أخــذ موافقــة مجلــس ادارة الصنــدوق ،وســيتحمل مديــر الصنــدوق تكاليــف االقتــراض .كمــا يجــوز
للصنــدوق أن يقتــرض ألغــراض االســتثمار بحــد أقصــى  % 10مــن صافــي قيمــة أصولــه بعــد أخــذ

موافقــة مجلــس ادارة الصنــدوق ،وســيتحمل الصنــدوق تكاليــف االقتــراض.
االقتراض المقصود هنا هي القروض قصيرة األجل التي ال يزيد أجلها عن  6أشهر.

•ســيتم بيــع وشــراء اســتثمارات الصنــدوق فــي ســوق األســهم الســعودي فيمــا يتعلــق باألســهم،
وســيتم بيــع وشــراء أدوات أســواق النقــد فــي الســوق الســعودي والخليجــي.

•اليجــوز لصنــدوق االســتثمار تملــك وحــدات صنــدوق اســتثمار آخــر إذا تجــاوز اجمالــي الوحــدات التــي
تــم تملُ كهــا مــا نســبته ( )10%مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق الــذي قــام بالتملــك ،أو مــا نســبته

( )10%مــن صافــي أصــول الصنــدوق الــذي تــم تملــك وحداتــه ولــن تزيــد نســبة االســتثمار فــي
الصناديــق مجتمعــه عــن  50%مــن صافــي أصــول الصنــدوق.

•لــن يســتثمر الصنــدوق أصولــه فــي أي مشــتقات أوراق ماليــة أو اســتخدامها الدارة أصــول الصنــدوق
بإســتثناء األوراق الماليــة الناتجــة عــن تغييــرات فــي رأس المــال كأســهم حقــوق األولويــة .
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أداء الصندوق
 .1جدول مقارنة يغطي السنوات المالية
صافي قيمة أصول
الصندوق لكل وحدة

أعلى سعر للوحدة
خالل سنة

أقل سعر للوحدة
خالل سنة

عدد الوحدات
المصدرة

قيمة األرباح
الموزعة

نسبة المصروفات

2015

 78مليون

97.1713

100.1244

95.4972

806,532

ال ينطبق

2.23%

2016

 38مليون

98.0104

98.5608

76.7999

390,228

ال ينطبق

2.26%

السنة

صافي قيمة أصول
الصندوق

(بالريال السعودي)

 .2سجل األداء
الصندوق

الصندوق

المؤشر

سنوي)(%

االجمالي)(%
-1.99%

-22.30%

عام 2015

-2.85%

-8.86%

 5سنوات

ال ينطبق

ال ينطبق

عام 2016

0.89%

-14.75%

 3سنوات

ال ينطبق

ال ينطبق

0.89%

-14.75%

منذ التأسيس

سنة

سجل المصروفات التي تحملها الصندوق خالل عام
%

ريال سعودي

رسوم إدارة

2.00%

1,397,478

رسوم أخرى *

0.26%

185,048

مجموع رسوم التشغيل

2.26%

1,582,526

* رسوم أخرى تشمل :
 .1أتعاب مراجع الحسابات .3 .رسوم النشر في تداول.
 .2الرسوم الرقابية.

 .5الرسوم اإلدارية

 .4أتعاب مجلس إدارة الصندوق.

 .6رسوم الحفظ

** للمزيد من التفاصيل نرجو اإلطالع على القوائم المالية
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 .3تقرير مجلس إدارة الصناديق السنوي
•أعضاء مجلس ادارة الصناديق

 .1األستاذ  /هشام بن حسين أبو جامع (رئيس المجلس)

 .2المهندس  /خالد بن محمد مدخلي (عضو غير مستقل)
 .3األستاذ  /سلمان بن بدر الفغم (عضو غير مستقل)
 .4الدكتور  /محمد بن فرج الزهراني (عضو مستقل)
 .5األستاذ  /أحمد بن سالم العنزي (عضو مستقل)

•اجتماعات مجلس ادارة الصناديق خالل العام : 2016
 .1اإلجتماع األول عقد بتاريخ 2016/06/02

 .2اإلجتماع الثاني عقد بتاريخ 2016/12/22

•حضور اجتماعات مجلس ادارة الصناديق:
 .1االجتماع األول :تم حضور جميع اعضاء مجلس ادارة الصناديق.

 .2االجتماع الثاني :تم حضور جميع اعضاء مجلس ادارة الصناديق.
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•الموضوعات التي تمت مناقشتها
خالل االجتماعات :
 .1اإلجتماع األول 2016/06/02 -
أ ) تجديد عقود عضوية أعضاء مجلس ادارة الصناديق.
ب ) الموافقة على محضر االجتماع السابق.

ت ) استعراض أداء الصناديق ومؤشراتها وتحقيقها ألهدافها للفترة السابقة لالجتماع.
ث ) استعراض ومناقشة تقارير ادارة المطابقة وااللتزام.
ج ) استعراض ومناقشة تقارير ادارة المخاطر.

ح ) المراجعة السنوية لفعالية االشراف على مجلس ادارة الصناديق.
 .2اإلجتماع الثاني 2016/12/22 -
أ ) الموافقة على محضر االجتماع السابق.

ب ) الموافقة على سياسة حقوق التصويت المحدثة لصناديق االستثمار . 2016 -
ت ) الموافقة على ميثاق مجلس ادارة الصناديق المحدث.

ث ) استعراض أداء الصناديق ومؤشراتها وتحققها ألهدافها للفترة السابقة لالجتماع.
ج ) استعراض ومناقشة تقارير ادارة المطابقة و االلتزام.
ح ) استعراض ومناقشة تقارير ادارة المخاطر.

خ ) الموافقة على تحديث استراتيجيات ادارة صناديق االستثمار حسب الئحة صناديق االستثمار الجديدة

•قرارات مجلس ادارة الصناديق
لعام : 2016
 .1الموافقة على اعادة تعيين ( )Ernst & Youngكمراجع خارجي للحسابات.

 .2الموافقة على االشتراك في بعض االكتتابات األولية.

 .3الموافقة على سياسة حقوق التصويت المحدثة للصناديق االستثمارية.
 .4الموافقة على ميثاق مجلس ادارة الصناديق المحدث.

 .5الموافقة على تحديث استراتيجية ادارة صناديق االستثمار حسب الئحة صناديق االستثمار الجديدة.
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مدير الصندوق
شــركة االستثمـــار لــأوراق الماليــة والوســاطة ( االســتثمار كابيتــال )  ،وهــي شــركة ســعودية مســاهمة
مقفلــه تــم تأسيســها وفقــا ألنظمــة المملكــة العربيــة الســعودية بســجل تجــاري رقــم ،1010235995
وهــي مرخصــة مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة بترخيــص رقــم  11156 - 37الصــادر فــي  1أكتوبــر 2011م.
عنوان مدير الصندوق :
ص.ب ،6888:.الرياض 11452
المملكة العربية السعودية
هاتف 00966 11 2547666 :
الهاتف المجاني 800 124 8282 :
www.icap.com.sa
•ال توجد أي تغييرات حدثت على الشروط و األحكام
•ال توجد أي عموالت خاصة حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة

أمين الحفظ
شــركة االستثمـــار لــأوراق الماليــة والوســاطة ( االســتثمار كابيتــال )  ،وهــي شــركة ســعودية مســاهمة
مقفلــه تــم تأسيســها وفقــا ألنظمــة المملكــة العربيــة الســعودية بســجل تجــاري رقــم ،1010235995
وهــي مرخصــة مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة بترخيــص رقــم  11156 - 37الصــادر فــي  1أكتوبــر 2011م.
عنوان أمين الحفظ:
ص.ب ،6888:.الرياض 11452
المملكة العربية السعودية
هاتف 00966 11 2547666 :
الهاتف المجاني 800 124 8282 :
www.icap.com.sa
وصف موجز لواجباته ومسؤولياته :

يحتفظ أمين الحفظ بسجالت وحسابات متعلقة باألصول وااللتزامات والدخل و المصروفات التى تخص الصندوق.

تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون أي مقابل

7

التقرير السنوي
لصندوق صائب للطروحات
األولية السعودية

2016
أقر أمين الحفظ بأن مدير الصندوق قد قام باآلتي :
 .1إصدار ونقل و استرداد الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار و شروط و أحكام الصندوق
 .2تقويم وحساب سعر الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق
مخالفة أي من قيود االستثمار و صالحيات االقتراض
التسلسل Sl No /

المخالفة Breach /

نوع المخالفة Type of Breach /

تاريخ المخالفة Date of Breach /

1

مخالفة للمادة رقم /39ب من الئحة صناديق االستثمار
Breach in Article 39 of IFR

غير مقصودة

 07يناير2016م

2

مخالفة للمادة رقم /39ب من الئحة صناديق االستثمار
Breach in Article 39 of IFR

غير مقصودة

 20يناير2016م

3

مخالفة للمادة رقم /39ب من الئحة صناديق االستثمار
Breach in Article 39 of IFR

نشط

active

 31يناير 2016
31 Jan 2016

4

مخالفة للمادة رقم /39ب من الئحة صناديق االستثمار
Breach in Article 39 of IFR

غير مقصودة

 22و  23و  25و  28اغسطس 2016م

5

مخالفة للمادة رقم /39ب من الئحة صناديق االستثمار
Breach in Article 39 of IFR

غير مقصودة

 28سبتمبر 2016م

6

مخالفة للمادة رقم /39د من الئحة صناديق االستثمار
Breach in Article 39 of IFR

غير مقصودة

 3اكتوبر 2016م

7

مخالفة للمادة رقم /39د من الئحة صناديق االستثمار
Breach in Article 39 of IFR

غير مقصودة
Passive

 6اكتوبر 2016م

8

مخالفة للمادة رقم  39والمادة من الئحة صناديق االستثمار
Breach in Article 39 of IFR

غير مقصودة
Passive

 26اكتوبر 2016م

9

مخالفة للمادة رقم  39والمادة من الئحة صناديق االستثمار
Breach in Article 39 of IFR

غير مقصودة
Passive

 30اكتوبر 2016م

10

مخالفة للمادة رقم /41د والمادة من الئحة صناديق االستثمار
Breach in Article 41 of IFR

غير مقصودة
Passive

 26و  28ديسمبر 2016م

Passive

Passive

Passive

Passive

Passive

07 Jan 2016

20 Jan 2016

22,23,25 &28 Aug 2016
28 Sep 2016
03 Oct 2016

06 Oct 2016

26 Oct 2016

30 Oct 2016

26 ، 28 and 28 Dec 2016

مالحظة :مخالفة غير مقصودة تعني مخالفة قيود االستثمار او شروط وأحكام الصندوق بسبب تغير في الظروف خارج عن سيطرة
مدير الصندوق مثل (استرداد وحدات في الصندوق أو ارتفاع  /انخفاض السوق المالي) ،كما أن جميع المخالفات قد تم معالجتها من
قبل مدير الصندوق عند اكتشافها.
Note: Passive breach means; a breach due to change of circumstance that is beyond the control of the fund
manager for instance (Units Redemption request, Market volatility up/down), however, all breaches identified
have been adjusted by the fund manager once highlighted
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تقرير عن أداء الصندوق اإلستثماري واألنشطة اإلستثمارية
شــهد عام  2016تذبذبا شــديدا في ســوق األســهم السعودي
بســبب تأثيــر التقلــب الشــديد فــي أســعار النفــط والجهــود

المبذولــة فــي ضبــط األوضــاع الماليــة للدولــة وتعزيــز المركــز
41.36%
المالــي والتحديــات الالحقــة علــى االقتصــاد - Retail
وقــد بــدأ
الكلــي.

17.56%
- Cash
النفــط،
أســعار
ســوق األســهم هــذا العــام مــع تراجــع حــاد فــي

ـان عــن
واإلعـ
فــي حيــن أن أربــاح الربــع األول مــن العــام 2016
13.15%
- Banking

41.36%

التجزئة

17.56%

نقد

13.15%

المصارف والخدمات المالية

برنامــج التحــول الوطنــي دعمــت ارتــداد الســوق خــال الربــع
9.55% - Real estate

الثانــي مــن العــام .الســلبية المشــتركة التــي لحقــت ترشــيد
8.96% - Hotel

االعانــات مــن الدولــة والتدابيــر التقشــفية مــن أجــل ضبــط أوضــاع
الماليــة العامــة ،والتأخيــر فــي الســداد للمقاوليــن الحكومييــن؛
7.03% - Transport

9.55%

التطوير العقاري

8.96%

الفنادق والسياحة

7.03%

النقل

2.39%

اإلسمنت

- Cementو2.39%
انخفــاض
أدى الــى انكمــاش فــي الســيولة فــي النظــام

اإلنفــاق االســتھالکي نتــج عنــه تراجــع فــي الســوق فــي الربــع
الثالــث مــن عــام  .2016ومــع ذلــك ،أدى نجــاح إصــدار الســندات

الدوليــة فــي أكتوبــر  ،16والدفــع التدريجــي عــن المســتحقات للمقاوليــن إلــى تعزيــز الــرأي العــام للمســتثمرين عــن الوضــع المالــي وأســفر عــن عائــد
إيجابــي بنســبة  4.3%فــي نهايــة العــام .وخــال العــام ،تفوقــت األســهم القياديــة الكبيــرة علــى أســهم الشــركات الصغيــرة  /المتوســطة ،بينمــا

تفوقــت قطاعــات البتروكيماويــات والطاقــة مــن حيــث األداء ،بينمــا كان أداء قطاعــات الفنــادق والتجزئــة وقطاعــات اإلنتــاج والصيانــة ضعيفــا بالمقارنــة.

وفــي عــام  ،2016كان أداء الطروحــات األوليــة ضعيفــا بشــكل اســتثنائي مقارنــة بالســنوات الســت الماضيــة ،وذلــك بســبب عوامــل متعــددة وهــي:
( )1شــعور الســوق الســلبي الــذي أدى إلــى تثبيــط الطــرح األولــي والتركيــز علــى ادارة مخاطــر المســتثمرين )2( ،الظــروف االقتصاديــة الصعبــة التــي
أثــرت ســلبا علــى أداء الشــركات المدرجــة حديثــا بالســوق )3( ,انخفــاض جــودة االكتتابــات خــال العــام حيــث كان معظمهــا شــركات صغيــرة ذات نمــوذج

أعمــال يتأثــر إجامــا بــدورة األعمــال ( )4نقــص فــي االكتتابــات األوليــة حيــث شــهدنا  4هــذه الســنة مقابــل طــرح  15شــركة خــال الســنة الماليــة

الســابقة )5( 2015 ,أدت فــورة االســترداد مــن صناديــق االكتتــاب العــام إلــى ضغــوط بيــع كبيــرة علــى تلــك األســهم المدرجــة حديثــا.

وعلــى الرغــم مــن التحديــات التــي واجهتهــا الطروحــات األوليــة فــي ظــل الظــروف االقتصاديــة الصعبــه فــي عــام  2016تمكــن الصنــدوق مــن إنهــاء

العــام بعائــد  0.9%وبتفــوق علــى أداء المؤشــر المعيــاري بنســبة 15.6%

إستثمارات مدير الصندوق

المحاسب القانوني
األسم و العنوان :

إستثمارات مدير الصندوق (بالريال السعودي)1

ارنست ويونغ

برج الفيصلية – الدور السادس – طريق الملك فهد

العليا –  11461الرياض -المملكة العربية السعودية.

يرجــى الرجــوع إلــى القوائــم الماليــة والتــي تبيــن ان
القوائــم الماليــة أعــدت وروجعــت وفقـ ًـا لمعاييــر المحاســبة
الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن،
وأنهــا تقــدم صــورة صحيحــة وعادلــه لــكل مــن:
•صافي الدخل وصافي األرباح والخسائر ألصول صندوق
اإلستثمار عن الفترة المحاسبية لتلك القوائم.
•المركز المالي لصندوق اإلستثمار في نهاية الفترة.

عدد الوحدات

صافي قيمة األصول

250,000

24,502,595

القوائم المالية
القوائم المالية متوفرة على :
موقع اإلستثمار كابيتال
www.icap.com.sa
موقع شركة السوق المالية السعودية ( تداول )
www.tadawul.com.sa

تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون أي مقابل
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إخالء مسؤولية

2016

اإلســتثمارات عرضــة لعــدد مــن المخاطــر المرتبطــة باإلســتثمار فــي األســواق الماليــة و علــى المســتثمرين أن يدركــوا أن قيمــة
ـا علــى االداء فــي المســتقبل ،كمــا أن
اإلســتثمار يمكــن أن تقــل أو ترتفــع فــي أي وقــت وأن االداء الســابق ليــس بالضــرورة دليـ ً
المســتثمر يمكــن أن يســترد مبلغــا أقــل مــن المبلــغ الــذي اســتثمره  .أن التغيــر فــي أســعار العمــات يمكــن أن يــؤدي إلــى تأثيــر
ســلبي علــى قيمــة أو ســعر أو دخــل الورقــة المالية.إضافــة لذلــك أن قيمــة الورقــة الماليــة يمكــن أن تتعــرض النخفــاض مفاجــئ
ـا وأنــه قــد
وكبيــر قــد يــؤدي لخســارة تســاوي المبلــغ المســتثمر و قــد ال تقتصــر علــى كامــل المبلــغ الــذي اســتثمره أو أودعــه أصـ ً
يضطــر إلــى دفــع المزيــد .قــد يكــون هنــاك خصــم رســوم ومصاريــف فــي تاريــخ االســتثمار األولــي أو عنــد بيــع اإلســتثماراضافة
الــى رســوم االشــتراك
ً
أو رســوم اســترداد مبكــر بنــاءا علــى شــروط وأحــكام الصناديــق ،وقــد ينطبــق فــي بعــض الحــاالت خصــم رســوم خاصــة بــاألداء.
وفيمــا يخــص صناديــق أســواق النقــد فــإن شــراء أي وحــدة فــي هــذا النــوع مــن الصناديــق يختلــف عــن إيــداع مبلــغ لــدى بنــك محلــي،
وأن مديــر الصنــدوق غيــر ملــزم بقبــول طلــب اســترداد الوحــدات بقيمــة الطــرح ،وأن قيمــة الوحــدات وإيراداتهــا ُعرضــة للصعــود
والهبــوط.
قــد تكــون هــذه األوراق الماليــة غيــر مالئمــة لجميــع االشــخاص الذيــن يتلقــون االعــان ،لذاعلــى المســتثمرين أخــذ المشــورة المالية
 ،او القانونيــة او الضريبيــة بشــأن اإلســتراتيجيات االســتثمارية او مــدى مالئمــة اإلســتثمار فــي هــذه األوراق الماليــة .يرجــى الرجــوع
لشــروط وأحــكام الصنــدوق لالطــاع علــى المخاطــر الرئيســة لإلســتثمار والتــى تجدونهــا مــن خــال موقــع الشــركة ،باالضافــة الــى
القوائــم الماليــة للصنــدوق واســتثمارات مديــر الصنــدوق فــي الصنــدوق .هــذا التقريــر أعــد مــن قبــل شــركة اإلســتثمار لــأوراق
الماليــة و الوســاطة (اإلســتثمار كابيتــال) فــي مدينــة الريــاض فــي المملكــة العربيــة الســعودية واليجــوز إعــادة توزيعــه او ارســاله او
نشــره جزئيـ ًـا او بالكامــل بــأي شــكل او طريقــة دون موافقــة خطيــة صريحــة مــن شــركة اإلســتثمار كابيتــال.

